De Stichting Verdronken Geschiedenis organiseerde in het kader van het project
‘Verhalen van de Eems-Dollard kust’ in het najaar van 2016 avonden, middagen
en excursies waarop zeer uiteenlopende verhalen uit de geschiedenis van deze
kustregio werden verteld.
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In de jaren dertig van de zestiende eeuw groeide de stad Emden. Deze was altijd al een handelsplaats
geweest, maar graaf Enno van Ostfriesland en de stad Emden zelf wilden de mogelijkheden vergroten door
te zorgen voor een goede betonning en bebakening van de Eems. De toegang vanaf zee tot de rivier was
namelijk lastig te vinden. Als onderdeel van de beveiliging van de vaarroute werden op het eiland
Rottumeroog twee kapen geplaatst. Met beide kapen in een lijn was het mogelijk de eerste ton te vinden.
Door vervolgens van ton tot ton te varen, kwamen schepen veilig in de Eems. Dit systeem hield vier eeuwen
stand en nog altijd staat een van de twee kapen op het eiland.

Gevaarlijke entree voor Emden
Om de Wester-Eems in te varen, moesten schepen tussen Rottumeroog en Borkum varen, maar
in het verlengde van Borkum lag het Borkumrif,
een ondiepte die niet altijd goed te zien was. Het
Borkumrif is dan ook een waar schepenkerkhof.
In 1539 werden zes tonnen gelegd. Dergelijke
kegelvormige tonnen zaten met een zware
ijzeren ketting vast aan een blok zandsteen. In de
winter werden de tonnen opgenomen om te
voorkomen dat ze met zware stormen lossloegen.
Het maken van een zeeton was namelijk een
kostbare zaak. Voor de dekking van deze kosten
hief de stad Emden van binnenkomende schepen
tonnegeld.
Daaraan voorafgaand moest een binnenkomend schip de eerste ton zien te vinden. Die
werd, zo lezen we in een zeilaanwijzing uit 1541,
gevonden door beide kapen over elkaar te zien,
in een lijn. De kapen waren niet even groot. De
grote was ongeveer 24,5 en de kleine circa 23
meter hoog. Het waren derhalve indrukwekkende
bouwwerken. Het ging de zeeman natuurlijk om

het scherm, maar omdat hoog in de lucht te houden, zodat het van verre vanuit zee zichtbaar
was, werd een staketsel gebouwd. De basis werd
gevormd door een kruis van balken, die met
palen verankerd waren in de bodem. Midden op
dit kruis stond een dikke paal, makelaar of koning
genaamd. Deze paal werd met schoren op zijn
plaats gehouden. Bovenin kon dan het scherm
worden bevestigd. De kapen waren gebouwd van
eikenhout, soms ook van grenen, en ze werden
regelmatig geteerd. Bij goed onderhoud kon een
kaap enkele tientallen jaren meegaan.
De kapen op Rottumeroog stonden op
een eiland dat voor tweederde eigendom was
van het klooster in het Noord-Groninger dorp
Rottum. Het bestuur van Emden zal dan ook met
de abt van Rottum afspraken hebben gemaakt.
Helaas zijn hier geen stukken van overgeleverd en
is onbekend wat er afgesproken is. In elk geval
hoefde Emden niet jaarlijks te betalen. De pachter van het klooster op het eiland hield toezicht
op de kaap. Er zijn enkele documenten die daarop wijzen.

Afb. 1 - Vertoning van de eilanden Rottum en Bosch, getekend vóór 1570. De Grote Kaap en de Kleine
Kaap op Rottum zijn links duidelijk zichtbaar (Uit: Adriaen Gerritsz. De Zeevaert (Amsterdam 1588).
Nationaal Archief, Verzameling Leupe 4.VEL E fol. 23 verso).
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Afb. 2 - Detail van de kaart van de Ooster en de Wester Eems uit uit de Amstelredamsche zee-caerten, van
Aelbert Haeyen, 1585. Het noorden is boven. Op de kaart uit 1585 zijn beide kapen en beide huizen op Rottum te
zien. Zo ook op het aangezicht daaronder. De cijfers op de kaart geven de waterdiepte in vadems aan. Tussen
Rottum en Borkum ligt een rij Emder zeetonnen (Collectie Scheepvaart Museum Amsterdam).

In 1586 waren de kapen kennelijk af. De
stad liet nieuwe kapen bouwen. Die werden eerst
op de markt in de stad in elkaar gezet, om te controleren of alles naar wens was. Daarna werden
de kapen gedemonteerd en op het eiland definitief opgesteld, zo bericht ons Abel Eppens tho
Equart. Bij dit bericht wordt in een adem de ondergang van de beide kapen vermeld. Twee jaar
later bedreigde de Spaanse Armada Nederland.
Uit angst dat de Spanjaarden met behulp van de
kapen en tonnen de weg naar de Eems zouden
vinden, besloot de Friese graaf Willem Lodewijk
om tonnen en kapen te laten vernietigen. Een
notaris van de stad Emden stelde later vast met
welk een geweld deze opdracht was uitgevoerd.
Met enig beleid had de schade voor Emden veel
kleiner kunnen zijn. De Armada is nooit boven de
Eems verschenen, maar probeerde naar het
Noorden om Schotland en Ierland heen terug te

varen. De stad Emden, eind zestiende eeuw op
het hoogtepunt van haar bloei, heeft vervolgens
nieuwe kapen laten maken.
Groningen eist haar recht
In 1637 waren de kapen dusdanig ernstig in verval, dat de stad Emden wilde overgaan tot vervanging, maar de staatkundige situatie was intussen sterk gewijzigd. Groningen was nu als een
helder georganiseerde provincie onderdeel van
de Republiek. Het landbezit van de kloosters en
zo ook het eiland van Rottum was eigendom geworden van de provincie Groningen. Mogelijke
afspraken met de abt of gewoonterecht uit vroeger tijden waren niet meer geldig. De provincie
Groningen stond Emden niet toe de kapen te
vervangen. Zij zou zelf deze verantwoordelijk op
zich nemen. In 1638 werd een nieuwe Kleine
Kaap gebouwd en 1645 een nieuwe Grote Kaap.
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Nadat bij een zware herfststorm in 1661 beide
kapen omver gingen, liet de provincie het jaar
erop twee nieuwe kapen bouwen. Het teren van
de kaap was ook voor rekening van de provincie.
Ergens, mogelijk rond 1665, veranderde de verantwoordelijkheid. Voortaan namen de provincie
Groningen en de stad Emden elk een kaap voor
hun rekening. Emden hief immers tonnegeld en
verkreeg daarmee inkomsten voor de betonning
en bebakening. Het kan zijn dat de regeling het
gevolg was van ervaringen van de stad Groningen
met de bebakening elders in het Waddengebied.
De stad verzorgde vanaf de vijftiende eeuw de
zeetonnen bij en de kapen op het eiland Schiermonnikoog, maar kreeg daarover problemen met
de provincie Friesland. Schiermonnikoog was
tenslotte Fries territorium. Dat conflict eindigde
met de oplossing dat de stad, die ook ton- en
bakengeld hief, en de provincie Friesland elk een
kaap op Schiermonnikoog onderhielden.

uit deze latere periode zijn bekend van bouwtekeningen.

Emder en Groninger Kaap
Over het onderhoud en de herbouw van de kapen is op gezette tijden informatie te vinden. Het
initiatief voor reparatie en vervanging ging vaak
uit van de stad Emden. Groningen probeerde
veelal uitstel te krijgen, maar uiteindelijk werd
het noodzakelijke onderhoud en de nieuwbouw
wel gepleegd. Het eerst bekende bestek van de
Groninger Kaap dateert van 1698. In de daaropvolgende anderhalve eeuw werden de kapen
geregeld vervangen. Zo zijn er gegevens over
nieuwbouw van de Kleine Kaap in 1737, 1764,
1789, circa 1815, 1828 en 1851 en van de Grote
Kaap in 1763, 1802, 1836 en 1859. Mogelijk ontbreken in deze opsomming nog een of twee jaren
waarin nieuwbouw is gepleegd. Omdat het eiland
Rottumeroog langzaam maar gestaag in zuidoostelijke richting ging, werden nieuwe kapen nogal
eens op nieuwe locaties gebouwd. Steeds werd
er weer gezorgd voor een opstelling waarbij de
kapen, als ze in een lijn stonden, de richting
aangaven naar de eerste ton van de vaarweg.
Om de route nog veiliger te maken
brandde vanaf 1780 een vuurboet op Borkum.
Dat was een vuur op een verhoging dat van verre
te zien was. De vuurboet werd in 1817 vervangen
door een heus vuurtorenlicht op de oude toren
van Borkum. De kapen op het eiland bleven
echter nog volop in functie. Verschillende kapen

Afb. 3 - Bouwtekening van de Emder Kaap uit
1836 (Staatsarchiv Aurich Rep. 144 inv.nr. 162).

Gietijzer
In 1864 besloot het Nederlandse loodswezen, dat
in de Franse tijd de verantwoordelijkheid voor de
beveiliging van de vaarwateren van de provincie
Groningen had overgenomen, om een gietijzeren
kaap te laten maken. Vanaf 1854 functioneerde
op Texel al een dergelijke kaap tot volle tevredenheid. De Kleine Kaap werd ontworpen door
Quirinus Harder en gegoten door de Fa. D.A.
Schretlen & Co uit Leiden. Helaas was het fundament van de kaap op Rottum niet bestand tegen
de stormwinden die het eiland tesiterden; de
kaap woei in 1869 om. De volgende kaap, in
1871, van dezelfde ontwerper en gegoten door
Fa. L.I. Enthoven & Co uit Den Haag, was beter
maar nog niet zwaar genoeg gefundeerd. In 1881
woei ook deze kaap omver.
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Afb. 4 - De familie Toxopeus op het strand van Rottum. Voogd Hendrik Toxopeus zit rechts op de foto. De
Groninger Kaap steekt boven het duin uit. Prentbriefkaart van circa 1914 (Foto: H. Venhuis, Delfzijl.
Prentbriefkaart collectie auteur).

Inmiddels was er een Pruisisch-Nederlandse commissie aan de slag gegaan om de betonning en bebakening gezamenlijk op te lossen.
Zo betaalde Nederland in 1879 mee aan de vuurtoren op Borkum. Met betrekking tot de beide
kapen op Rottum wilde Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen indien beide kapen Nederlands eigendom werden. In 1881 ging Pruisen
daarmee akkoord. In 1883 kwamen er twee
nieuwe gietijzeren kapen. Een Grote Kaap als
opvolger van de Emder Kaap en een Kleine Kaap
als opvolger van de Groninger Kaap. Ze werden,
weer naar ontwerp van Harder, gegoten door de
Fa. D.A. Schretlen & Co uit Leiden.
Deze kapen waren met schroefpalen diep
in de grond verankerd. Dit systeem bleek wel bestand tegen de stormen op het eiland. Het eiland
zelf echter niet, dat ging steeds verder naar het
zuidoosten. In 1888 werden de kapen daarom
verplaatst. De schermen werden nu rechthoekig
en de Grote Kaap kreeg een ronde bol als topteken. In 1904 en in 1915 werden beide kapen
opnieuw verplaatst. In het laatste jaar kwam de

Grote Kaap op 2,5 meter hoge palen te staan,
omdat ze een lagere standplaats kreeg. De hele
kaap was nu 27,5 meter hoog! De voogd van het
eiland, inmiddels was dat Hendrik Toxopeus,
zorgde voor het teren van de kapen. Hij was ook
verantwoordelijk voor de gietijzeren vuurtoren
die sinds 1902 op het eiland stond.
Overbodig maar niet verdwenen
In 1929 besloot de Eemscommissie dat door de
veranderende navigatie de kapen van Rottum
niet langer nodig waren. Drie jaar later viel de
Kleine Kaap om. Het eiland was onder haar vandaan ‘gewandeld’. Een nieuwe kaap werd niet
meer gebouwd. De Grote Kaap bleef echter een
sieraad van het eiland, al verdween de grote bal.
In mei 1940 werd ook Rottum door de Duitsers
bezet. De betonning van de Eems bleef een DuitsNederlandse aangelegenheid. Op de jaarvergadering in juli kwam de vuurtoren uit 1902, die
inmiddels aan de rand van het eiland stond, ter
sprake. Besloten werd om de Grote Kaap om te
bouwen tot vuurtoren. De bovenste trans en het
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Afb. 5 - De vuurtoren van Rottum op een prentbriefkaart van circa 1908-1913. Ná 1913 heeft het lichthuis een
andere vorm. Op de omloop staat voogd Hendrik Toxopeus. De Emder Kaap, met scherm en bol, staat rechts
op de foto (Uitgave Johan Kuipers, Warffum. Collectie auteur).

scherm verdwenen en het lichthuis van de vuurtoren kwam hiervoor in de plaats. Alles was op 18
december 1940 bedrijfsklaar, maar het licht werd
alleen op speciaal verzoek voor de Duitse Marine
ontstoken; vanwege de Tweede Wereldoorlog
waren vanaf september 1939 alle vuurtorenlichten gedoofd. Later bouwden de Duitsers bovenop het lichthuis nog een houten uitkijkpost.

zamerhand toch definitief overbodig. Sloop zou
echter veel geld kosten en op het eiland, waar
publiek geen vrije toegang had, liet men de kaap
aan zijn lot over. Deze was echter stevig gebouwd
en werd herontdekt door ing. Hans van Suchte-

Een nieuwe plaats en rol
Na de oorlog werd de vuurtoren ontdaan van de
houten opbouw en gedemonteerd, In 1947 werd
ze meer naar het oosten weer opgebouwd. Het
lichthuis ging mee, maar een licht kwam er niet
meer te branden. Het lichthuis verhuisde in 1956
naar Texel. Hier deed het tot 1977 dienst op het
‘Licht van Troost’. Daarna ontfermde het juttersmuseum ‘Flora’ zich over dit stukje oude glorie.
De kaap op Rottum kreeg eind jaren vijftig nog wel een bescheiden nieuw scherm. Voor
de opmetingen van de kust, mede met het oog
op inpoldering van de Waddenzee, te beginnen
van de Lauwerszee, was de kaap van betekenis. In
de loop van de jaren zeventig werd de kaap lang-

Afb. 6 - Badge voor op jas of rugzak. Souvenir
wadlooptochten circa 1970-75 (Collectie auteur,
foto Marten de Leeuw).
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len. Deze ingenieur, gespecialiseerd in de ijzergieterij, was een voorvechter van het behoud van
alle historische gietijzeren bouwwerken. Hij
pleitte overal voor het in stand houden van de
laatste gietijzeren kapen in Nederland: de Oostkaap op Texel en de Grote Kaap op Rottumeroog.
Zijn inzet was niet tevergeefs. In 1986 werd de
Grote Kaap Rijksmonument en in 1989 volgde
restauratie. In 1999 werd de kaap nogmaals ver-

plaatst op het eiland, weer meer naar het oosten.
De kaap kwam daarbij op een nieuw stevig fundament te staan. Het eiland lijkt soms onder haar
weg te waaien maar nog altijd staat de Grote
Kaap er als een waarmerk van dit enige Groninger
Waddeneiland. Juist in haar oorspronkelijke
habitat komt dit monument optimaal tot haar
recht.

Afb. 7 - De Kaap uit 1883 is de laatste bebouwing op Rottumeroog (Foto Henk Postma www.wad-mooi.nl).
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